
Avui presenten un informe amb les seves conclusions davant el Comitè de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides a Ginebra 

Més de 30 organitzacions nacionals i internacionals suspenen  
Espanya en drets humans 

 Denuncien que el Govern espanyol incompleix la seva obligació de garantir el dret a la 
salut i suspèn clarament en la prevenció de la violència sexual i de gènere 

 Espanya dedica a la despesa social gairebé un 40% menys que la mitjana de la Unió 
Europea 

 

Madrid/Ginebra, 21 de març de 2018.- Entre avui i demà Espanya se sotmet a l'examen del 
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU (Comitè DESC), en el qual es valora si el 
nostre país compleix o no, i en quin grau, els drets recollits en el pacte corresponent. Coincidint 
amb aquesta avaluació -al que els Estats membres de Nacions Unides han de sotmetre's cada 
lustre- 36 organitzacions han elaborat un "informe ombra" en el qual analitzen el compliment 
de les obligacions d'Espanya en les matèries analitzades.  

Organitzacions com Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública 
(FADASP) el Center of Economic and Social Rights (CESR), els sindicats Comisiones Obreras i 
UGT o la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) entre unes altres, subscriuen aquest 
informe. Denuncien que Espanya incompleix la seva obligació de garantir l'accés a la salut o al 
treball i que no utilitza els màxims recursos disponibles per assegurar els drets econòmics, 
socials i culturals de les persones. 

El dret a la salut, sense assegurar 

Les organitzacions firmants de l'informe denuncien deficiències en el finançament del sistema 
sanitari espanyol a causa d'una reducció constant de la despesa pública, la qual cosa ha 
empitjorat la qualitat del servei, ha afectat al volum de llits i ha perjudicat les condicions 
laborals del personal. A més, s'ha retallat la despesa farmacèutica i s'han aplicat copagaments 
que han forçat a les persones més vulnerables a abandonar els seus tractaments. 

En el document que es presenta avui en Ginebra es recullen dades sobre les conseqüències de 
la política d'exclusió sanitària que Espanya aplica des que fa cinc anys, quan es va aprovar el 
Reial decret Llei 16/2012 que va posar fi a la sanitat universal al país. Aquesta mesura es va dur 
a terme sense estudi d'impacte, sense justificar la relació entre l'ús del sistema per part de 
migrants en situació administrativa irregular i la sostenibilitat del mateix, sense límit temporal i 
sense esgotar altres alternatives possibles, i va resultar discriminatòria.  

Retrocés de la despesa social i treball precari 

Malgrat les xifres que indiquen que Espanya ha sortit de la crisi econòmica, persisteixen les 
retallades socials que aprofundeixen en la bretxa entre rics i pobres. Entre 2009 i 2014, la 
despesa social per càpita va caure un 6% mentre que la mitjana de la UE va augmentar un 2,5%. 
Com a conseqüència, en l'actualitat, la despesa social a Espanya se situa en un 63% de la mitjana 



europea. L'informe mostra que existeixen alternatives clares a l'austeritat fiscal, fet que 
evidenciaria les retallades com a  innecessàries, tals com el combat a l'evasió fiscal o a la elusió 
en paradisos fiscals, o la revisió de les exempcions tributàries en l'impost a la renda personal.  

L'informe també denuncia que Espanya ha incomplet l'obligació de garantir el dret al treball i 
posa el focus en dues situacions concretes: la taxa de desocupació juvenil -que se situa en el 
44%- i la precarizació de l'ocupació, que comporta que un 13% de les persones laboralment 
actives es trobin en risc d'exclusió social. Cal destacar que, en el cas de treballadors estrangers, 
la xifra se situa en el 31,5%, la més alta de la UE. 

Ineficàcia per combatre la violència sexual i de gènere 

En l'àmbit de la violència masclista, les entitats promotores reclamen al Comitè DESC l'activació 
de serveis de 24 hores per atendre a víctimes de violència sexual i la recuperació del 
pressupost per prevenir la violència de gènere, que ha minvat un 21,6%. Així mateix, demanen 
que la llei de 2004 ampliï la seva definició de violència de gènere a situacions ocorregudes en 
espais no domèstics i exercida per altres subjectes més enllà de la parella o exparella, davant 
l'evidència que la legislació actual ha resultat incapaç d'atallar el drama dels feminicidis.  

L'informe també constata retrocessos en drets sexuals i reproductius, com la falta de regulació 
de l'objecció de consciència en la interrupció voluntària de l'embaràs, les restriccions per al seu 
accés a menors d'edat i dones en situació irregular a IVE –que tampoc reben assessorament en 
planificació familiar- o la reducció de mitjans per detectar casos de trata de persones i violència 
masclista. 

Finalment, cal destacar que en l'anterior avaluació similar, els membres del Comitè van destacar 
la seva preocupació per les polítiques regressives, entre elles la reforma sanitària de 2012. 

Llistat d’organitzacions firmants:  

Center for Economic and Social Rights (CESR) • Médicos del Mundo • Oxfam-Intermón • 
Observatori DESC • Asociación de Economía de la Salud (AES) • Federación de Asociaciones en 
Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) • Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) • 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) • Sociedad Española de Salud 
Pública (SESPAS) • Asociación de Enfermería Comunitaria • Comisiones Obreras (CCOO) • 
Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) • ARI-PERU  • Asociación con la A  • Asociación 
de Mujeres Integradoras para la Igualdad Psicosocial (AMILIPS) • Asociación Feminista Tiemar • 
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIET)  • Asociación 
de Planificación Familiar de Catalunya I Balear (APGCIB) • Asociación de Usuarios de la Sanidad 
de la Región de Murcia • Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM) • Ciudadanía 
Contra la Exclusión Sanitaria (CESIDA)  • Federación Mujeres Jóvenes • Forum de Política 
Feminista • Frente de lucha Feminista (FLF) • Fundación Haurralde • Iniciativas de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ICID) • Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad 
España (WILPF) • Medicusmundi • ODUSALUD • Oxfam-Intermón • PASUCAT • Red 
Transnacional de Mujeres/Networkwoman • Salud por Derecho • SOS Racismo • Trabajando en 
Positivo • Women´s Link Worldwide (WLW).  


